


ln dankbare heri nnering aan 

J{ennanus Çraáus Jozef J{ogt 

wedu wnaar van Annie Goldenbeld 

) 

Pa is op 6 maart l 920 geboren in Lonneker, waar hij genoot 

van een onbezorgde jeugd, samen met zijn zussen Truus, 

Marietje en de jongste, Gerda , met wie hij altijd een 

bijzondere band koesterde. Na de oorlog bouwde Pa via de 

EHBO een zeer hechte vri endenkring op, waarmee hij veel 

fijne momenten beleefde en waarover hij ook later nog vaak 

met plezier kon vertell en. ln die periode leerde hij Ma 

kennen, ze trouwden in 1950 en uit dit huwelijk werden vier 

zonen geboren . Dit was hun grote trots. Pa was erg gesteld 

op zij n fam ili e en hij genoot van elk gezellig sa menzijn, in 

het bijzonder met zijn jongens. Hij stond open voor anderen, 

was zeer rechtvaard ig maar ging confl icten liever uit de weg. 

Jarenlang werkte hij met veel plezier en toewijding bij 

Bruningmeyer, tot aan zijn pensionering. Daarna genoot Pa, 

samen met Ma, van vele uitstapjes en vakanties. Toen de 

gezondheid van Ma langzaam achteru it ging, bleef Pa haa r 

li efdevo l verzorgen, totdat deze taak ook voor hem te zwaar 

werd en hij de verpleging gedwongen uit handen moest 

geven .. Na haar overlijden in 2003 moest hij erg wennen aan 

het a ll een zijn , maar s laagde er in , 0111 zelfstandig te blijven 

wonen tot augustus van dit jaar. 

Een ziekenhui sopname bleek toen onvermijdelij k, waar hij 

de goede zorg van het verplegend personeel bijzonder 

waardeerde. Op za terdagochtend 6 september 2008 is Pa toch 

nog onverwachts overleden. We weten, dat hij een fijn leven 

heeft gehad en daar ook erg dankbaar voor was. 

Ook wij zien dankbaar terug op de vele mooie momenten , 

die we sa men met hem mochten beleven. 

We zull en Pa missen. 

Paul , Marcel, André, Leo 

en fa mili e. 


